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2022.gada 24.augustā       Nr.514 
          (protokols Nr.16, 26.§) 

 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības  
“Ezerkrasts AZ” projektam 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesu vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daļas 
6.punktu, kas kā pašvaldības funkciju nosaka iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta 
veicināšanu, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteikumiem “Par Valmieras 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrību un nodibinājumu Eiropas 
Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices finansēto projektu ieviešanai”, kas 
apstiprināti ar Pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.302 (protokols Nr.9, 47.§) (turpmāk – 
Noteikumi) un kas paredz vienotus kritērijus Pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanai biedrībām 
vai nodibinājumiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai 
Šveices fondu programmu finansētu sabiedriskā labuma projektu ieviešanu, kā arī pamatojoties uz 
biedrības “Ezerkrasts AZ”, reģistrācijas Nr.40008158305, (turpmāk – Biedrība) 16.08.2022. 
iesniegumu par pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam projekta īstenošanai (Pašvaldībā 
saņemts 17.08.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/6596) un Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu 
komiteju 18.08.2022. atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis 
Skrastiņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), 
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Kaspars Kļaviņš), nolemj: 

 
1. piešķirt finansējumu Biedrībai 2944,90 euro apmērā izdevumu par Vindsērfinga 

klasesTechno293 inventāra (dēļu komplekta un buru komplekta), RIB tipa motorlaivas, laivas 
dzinēja un laivas piekabes iegādi segšanai, ko plānots iegādāties Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā projekta “Vindsērfings Burtniekos” ietvaros, 
lai veicinātu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras, kā arī sporta un aktīvās atpūtas pasākumu 
īstenošanai nepieciešamo materiāli tehniskās bāzes izveidi un pilnveidošanu, tādējādi ļaujot 
Burtnieku ezeram attīstīties par ūdenssporta bāzi, kur regulāri notiek vindsērfinga treniņi, 
sacensības un neformālās izglītības pasākumi;  

2. finansējumu piešķirt no Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Attīstības 
nodaļas” budžeta līdzekļiem;  

3. noteikt, ka par iegādātā inventāra izmantošanu nedrīkst tikt prasīta samaksa; 
4. lēmuma 3.punkta izpildes kontroli uzdot Burtnieku apvienības pārvaldes vadītājai Kristīnei 

Auziņai; 
5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā.  
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


